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والصالة والسالم على سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني، وعلى آله وأصحابه ومن  (
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وارض عنا وتفضل علينا برمحتك واغفر لنا خطايانا، وتقبل منا أعمالنا مبنك 

. وكرمك 
فضل أعمال اإلنسان هو اإلميان باهللا تعاىل، وباإلميان يقبل اهللا تعاىل الطاعات، وبفقده تكون فإن أ

  .األعمال كسراب بقيعة، حيسبه الظمآن ماًء
وسوف نفرد البحث يف هذه الورقات لبيان الطريق الذي حيصل به اإلميان، فما هو الطريق املعترب 

إلسالمية، هل يكفي فيه التقليد أم ال بد فيه من النظر؟ وهل لتحصيل اإلميان عند العلماء وعند الفرق ا
  .حيصل بالعقل أو بالنقل؟ وقد نذكر بعض ما يتعلق بذلك من مباحث

وسنتبع يف حبثنا هذا طريق اإلجياز ما أمكن، وعدم التطويل، وسنحاول جهدنا نقل اآلراء من مصادرها 
  .املوثقة ما أمكننا ذلك

  : املباحث اآلتيةوسيشتمل هذا البحث على 
  .  متهيد يف مفهوم اإلميان وحقيقته عند الفرق اإلسالمية:أوال
طريق حتصيل اإلميان عند اإلسالميني، وسنذكر فيه آراء الفرق اإلسالمية يف ذلك حبسب ما : ثانيا

  . ميكننا ذلك
  .خامتة نوضح فيها خالصة البحث: ثالثا

نقول ونعمل، وأن يالقي جهدنا القبول عند احلي القيوم وندعو اهللا تعاىل أن نكون من املوفقني فيما 
  . الذي ال ينام، ويتقبله بفضله وكرمه ومنه ورمحته

  كتبه
  الفقري إىل اهللا تعاىل
  سعيد فودة



 ٣ 

                                                

אא 
א 

 
 خاصة فهمت اختلفت الفرق اإلسالمية يف بيان مفهوم اإلميان، وكل واحدة منها اعتمدت على أدلة

منها ما ادعت أنه احلق والصواب، وال بد من أن نوضح أن املقصود مبفهوم اإلميان، أقل قدر يصح به 
إطالق اسم اإلميان على اإلنسان، حبيث يترتب عليه األحكام الشرعية املتعلقة باملؤمن، سواء يف الدنيا أو يف 

  . يترتب عليه االختالف يف الكفر والتكفرياآلخرة، وال خيفى أن االختالف يف أصل مفهوم اإلميان 
  وال بد أوالً من أن نوضح أنَّ 

ل يف ا: املقصود بالقول ه
          K   J 

إلسالم، إما بالشهادتني  و التعبري عن الدخو 

  .أو مبا يعترب يف اإلسالم من ألفاظ كافية لإلعالن عن الدخول فيه 
طلوبة شرعا، كالقيام بالطاعات والعبادات واالنتهاء عن املعاصي القيام باألعمال امل: واملقصود بالعمل

  . واملنهيات
  . وأما املقصود بالتصديق، فسوف نعرج عليه يف أثناء بيان اآلراء

  : وميكننا أن نوجز أصول اختالفام يف األمور التالية
 ، أعين معرفة ما ذكرنا،وقد جيعل امسا للمعرفة:"١)(، قال السعداإلميان هو املعرفة فقط: هم قالبعض

 وهو مذهب الشيعة وجهم بن ،ويتناول معرفة اهللا تعاىل بوحدانيته وسائر ما يليق به وترتهه عما ال يليق به
من القدريةصفوان وأيب احلسني الصاحلي .  
  .٢)(وقد مييل إليه األشعري

ىن آخر غري املعرفة  ومن الناس من يكاد يقول بأنه اسم ملع،وستعرف فرقا بني املعرفة والتصديق
  اهـ."والتصديق هو التسليم إال أنه يعود باآلخرة إىل التصديق على ما يراه أهل التحقيق

 وهو أن جيعل امسا لفعل :وعلى الثاين:"٣)(، قال السعداإلميان هو اللفظ ولو بال معرفة: وبعضهم قال
ترط معه معرفة القلب حىت ال يكون  وقد يش-أعين اإلقرار حبقية ما جاء به النيب عليه السالم-اللسان 

 
 .٢٤٧ص/٢شرح املقاصد يف علم الكالم ج  )١(
هذا قاله السعد على سبيل التقليل أو التشكيك، فاإلمام األشعري قد حتقق من مذهبه أن اإلميان مبعىن التـصديق علـى                       )٢(

 .مذهب اجلمهور الذي سيذكره اإلمام السعد قريباً
 .٢٤٧ص/٢ علم الكالم جشرح املقاصد يف  )٣(
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 فال جيعل من اإلميان ؛ وإليه ذهب الرقاشي زاعما أن املعرفة ضرورية يوجد ال حمالة،اإلقرار بدوا إميانا
  .لكونه امسا لفعل مكتسب ال ضروري

 وصرح بأن اإلقرار اخلايل عن املعرفة والتصديق ال يكون ، وإليه ذهب القطان،وقد يشترط التصديق
  . وعند اقترانه ما يكون اإلميان هو اإلقرار فقط،اناإمي

حىت أن من أضمر الكفر وأظهر اإلميان يكون ،وإليه ذهب الكرامية وقد ال يشترط شيء منهما
 ومن أضمر اإلميان ، ومن أضمر اإلميان وأظهر الكفر ال يكون مؤمنا، إال أنه يستحق اخللود يف النار،مؤمنا

  اهـ."إلقرار مل يستحق اجلنةومل يتفق منه اإلظهار وا
أعين تصديق النيب فيما علم -جيعل امسا للتصديق :"١)(، قال السعداإلميان هو التصديق: وبعضهم قال

جميئه به بالضرورة أي فيما اشتهر كونه من الدين حبيث يعلمه العامة من غري افتقار إىل نظر واستدالل 
 ويشترط ، ويكفي اإلمجال فيما يالحظ إمجاال،ذلككوحدة الصانع ووجوب الصالة وحرمة اخلمر وحنو 

 حىت لو مل يصدق بوجوب الصالة عند السؤال عنه وحبرمة اخلمر عند السؤال ،التفصيل فيما يالحظ تفصيال
  اهـ."وهذا هو املشهور وعليه اجلمهورعنه كان كافرا 
 وهو أن يكون امسا :الثوعلى الث:"٢)(، قال اإلمام السعداإلميان هو التصديق والقول: وبعضهم قال

وهو احملكي عن أيب ، كثري من احملققني وعليه ، فهو اسم للتصديق املذكور مع اإلقرار،لفعل القلب واللسان
  .عاىلحنيفة رمحه اهللا ت

 ،حارير من العلماء مكان التصديق تارة املعرفة وتارة العلم وتارة االعتقادوكثريا ما يقع يف عبارات الن
 ال يكون مؤمنا عند اهللا تعاىل وال ،ق بقلبه ومل يتفق له اإلقرار باللسان يف عمره مرة من صد؛فعلى هذا

 فإن اإلقرار ؛ خبالف ما إذا جعل امسا للتصديق فقط،يستحق دخول اجلنة وال النجاة من اخللود يف النار
سلمني واملطالبة حينئذ شرط إلجراء األحكام عليه يف الدنيا من الصالة عليه وخلفه والدفن يف مقابر امل

  .بالعشور والزكوات وحنو ذلك
وال خيفى أن اإلقرار ذا الغرض ال بد أن يكون على وجه اإلعالن واإلظهار على اإلمام وغريه من 

  . رد التكلم وإن مل يظهر على غريه فإنه يكفي جم،متام اإلميان خبالف ما إذا كان إل،أهل اإلسالم
 ، إذ العاجز كاألخرس مؤمن وفاقا، ال على وجه اإلباء،رك التكلممث اخلالف فيما إذا كان قادرا وت

وهلذا أطبقوا ،ت عدم التصديقامارأ لكون ذلك من ؛ على عدم اإلقرار مع املطالبة به كافر وفاقاواملصر 
وإن كابرت الروافض غري متأملني يف أنه كان أشهر أعمام النيب عليه الصالة والسالم ، على كفر أيب طالب

 فكيف اشتهر إميان محزة ،ثرهم اهتماما لشأنه وأوفرهم حرصا من النيب عليه الصالة والسالم على إميانهوأك
س املنابر فيما بني الناس وورد يف إمياما األحاديث املشهورة ووالعباس رضي اهللا عنهما وشاع على رؤ

  اهـ"؟وكثر منهما يف اإلسالم املساعي املشكورة دون أيب طالب

 
 .٢٤٧ص/٢شرح املقاصد يف علم الكالم ج  )١(
 .٢٤٨ص/٢شرح املقاصد يف علم الكالم ج  )٢(
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وهو أن : وأما على الرابع:"١)(، قال اإلمام السعدإلميان هو التصديق والقول والعملا: لوبعضهم قا
يكون اإلميان امسا لفعل القلب واللسان واجلوارح، على ما يقال أنه إقرار باللسان وتصديق باجلنان وعمل 

، أو غري داخل ارجاخلوباألركان؛ فقد جيعل تارك العمل خارجا عن اإلميان داخال يف الكفر، وإليه ذهب 
، إال أم اختلفوا يف األعمال فعند أيب علي وأيب املعتزلةفيه وهو القول باملرتلة بني املرتلتني وإليه ذهب 

  .اجلبار فعل الطاعات واجبة كانت أو مندوبة هاشم فعل الواجبات وترك احملظورات، وعند أيب اهلذيل وعبد
  .  مما ال ينبغي أن يكون مذهبا لعاقل،نة بترك املندوبإال أن اخلروج عن اإلميان وحرمان دخول اجل
 وهو ، بل يقطع بدخول اجلنة وعدم خلوده يف النار،وقد ال جيعل تارك العمل خارجا عن اإلميان

 واحملكي عن مالك والشافعي واألوزاعي ،مذهب أكثر السلف ومجيع أئمة احلديث وكثري من املتكلمني
أعين - مع انتفاء ركنه -أعين اإلميان- أنه كيف ال ينتفي الشيء :ر وهو ظاهوعليه إشكال ي اهللا عنه،رض

  ؟ وكيف يدخل اجلنة من مل يتصف مبا جعل امسا لإلميان،-األعمال
 أن اإلميان يطلق على ما هو األصل واألساس يف دخول اجلنة وهو التصديق وحده أو مع :وجوابه

 التصديق مع اإلقرار والعمل على ما أشري إليه بقوله وهو، اإلقرار وعلى ما هو الكامل املنجي بال خالف
  اهـ)." أولئك هم املؤمنون حقا-إىل قوله-إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوم (تعاىل 

  اختلفوا بعد ذلك، هل-أعين التصديق والقول والعمل-هذه األمور الثالثة اعتربوا وهؤالء الذين 
يه يف ـقِّر املؤمن وتشرط يف كمال وحقيقته، وركن من أركانه، أم إن العمل جزء من ماهية اإلميان العمل
الد؟ كما رأيناجاتر  

وذكر اإلمام يف وجه :"٢)(وذكر اإلمام السعد وجه ضبط املذاهب السابقة عن اإلمام الرازي فقال
  : الضبط

 وإما ، والتصديق عندنا، وجهمأن اإلميان إما أن يكون امسا لعمل القلب فقط وهو املعرفة عند اإلمامية
 وأما جمموع عمل ، أو سائر األعمال فمذهب املعتزلة،لعمل اجلوارح فإن كان هو ا لقول فمذهب الكرامية

  .القلب واجلوارح وهو مذهب السلف
 اختالل من جهة ترك عمل القلب يف مذهب االعتزال وعدم التعرض ملذهب التصديق ٣)(وفيه
  اهـ."واإلقرار

وأما يف الشرع وهو متعلق ما ذكرنا من األحكام فهو عندنا وعليه أكثر األئمة :"٤)( اإلجييقال اإلمام
وإمجاال فيما ،  فتفصيال فيما علم تفصيال،كالقاضي واألستاذ التصديق للرسول فيما علم جميئه به ضرورة

  . علم إمجاال
 

 .٢٤٨ص/٢شرح املقاصد يف علم الكالم ج  )١(
 .٢٤٩ص/٢شرح املقاصد يف علم الكالم ج  )٢(
 . أي يف وجه الضبط  )٣(
 ٥٢٧ص/٣املواقف ج  )٤(
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  . وقوم باهللا ومبا جاءت به الرسل، فقوم باهللا،وقيل هو املعرفة
  .١)(ت الكرامية هو كلمتا الشهادةوقال

  اهـ."وقالت طائفة التصديق مع الكلمتني
الْمراد بِالْقَولِ النطْق بِالشهادتينِ :"٢)(ونكتفي بإيراد النص اآليت من كالم اإلمام ابن حجر العسقالين

بِ والْجوارِحِ ليدخلَ الاعتقَاد والْعبادات ، ومراد من أَدخلَ وأَما الْعملُ فَالْمراد بِه ما هو أَعم من عملِ الْقَلْ
  ؛ذَلك في تعرِيف الْإِميان ومن نفَاه إِنما هو بِالنظَرِ إِلَى ما عند اللَّه تعالَى

لَفبِا: فَالس طْقنبِالْقَلْبِ و قَادتعا وي قَالُوا هطٌ فرالَ شمأَنَّ الْأَع كوا بِذَلادأَرو ، كَانلٌ بِالْأَرمعو انللِّس
 هالي. كَمأْتيا سكَم انقْصالنو ةاديلُ بِالزالْقَو مأَ لَهشا ننه نمو .  

  . قَالُوا هو اعتقَاد ونطْق فَقَطْ: والْمرجِئَةُ
امالْكَرفَقَطْو طْقن وةُ قَالُوا هي .  

  . قَالُوا هو الْعملُ والنطْق والاعتقَاد: والْمعتزِلَةُ 
هالي كَمطًا فرا شلُوهعج لَفالسو هتحي صطًا فرالَ شملُوا الْأَععج مهأَن لَفالس نيبو مهنيب الْفَارِقو .  

هو نفَقَطْ فَم ارالْإِقْر وانُ ها فَالْإِميندنا عظَرِ إِلَى ما بِالنأَمالَى وعت اللَّه دنا عظَرِ إِلَى ما بِالنا قُلْنكَم ذَا كُلُّه
 إِنْ اقْترنَ بِه فعلٌ يدلُّ علَى كُفْرِه كَالسجود أَقَر أُجرِيت علَيه الْأَحكَام في الدنيا ولَم يحكَم علَيه بِكُفْرٍ إِلَّا

للصنمِ ، فَإِنْ كَانَ الْفعلُ لَا يدلُّ علَى الْكُفْرِ كَالْفسقِ فَمن أَطْلَق علَيه الْإِميانَ فَبِالنظَرِ إِلَى إِقْرارِه ، ومن نفَى 
، ومن نفَاه عنه فَبِالنظَرِ إِلَى إِلَى أَنه فعلُ الْكَافرِ إِلَى كَماله ، ومن أَطْلَق علَيه الْكُفْر فَبِالنظَرِ عنه الْإِميانَ فَبِالنظَرِ

 هيقَتقطَةَ . حاسزِلَةُ الْوتعالْم تتأَثْبو .هتنا رلَا كَاف نمؤلَا م قحِ فَقَالُوا الْفَاسي الْفَتا فاهـ".ى م  
اإلميان يف الشرع :"٣)(وقد اشتهر أن األشاعرة يقولون بأن اإلميان هوا لتصديق، قال اإلمام البيضاوي

والذين آمنوا وعملوا (، ولو دخل العمل فيه مل يقيد بالطاعة لقوله تعاىل  تصديق ما جاء به املصطفى 
، ) آمنوا ومل يلبسوا أعماهلم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدونالذين(، وال باملعصية لقوله تعاىل)الصاحلات

  . لكونه تكريرا أو نقصا
  . والكفر بإزائه

 
 . ميانيعين النطق ما ولو دون اإل  )١(
 ).١/٤٠٢(، "حتفة األحوذي"نقالً عن املباركفوري يف كتابه   )٢(
  . حتقيق سعيد فودة. ، طبعة دار الرازي، ودار البريويت٢٠٠،ص"مصباح األرواح يف أصول الدين"  )٣(

والنقصان، ألنه قـد  وال بد من مالحظة أن من قال إن اإلميان هو التصديق، فإنه ميكن أن يصح القول بناء على ذلك بالزيادة   
تقرر عند بعض احملققني أن اإلميان إذا كان من مقولة الكيف، فيمكن زيادته ونقصانه من حيث الشدة والضعف، وهذا                   

 . ال يعارض أساس القطع ألن التفاوت ليس يف أصله بل يف تعلق النفس به وكيفيه تأثريه يف النفس، واهللا أعلم



 ٧ 

اإلميان بضع وسبعون شعبة (: وقد يراد به العمل أيضا ألنه من مؤكداته، لقوله عليه الصالة والسالم
  اهـ."هذا يزيد وينقص، ال على األول، وعلى )أفضلها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق
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אא 
  طريق حتصيل اإلميان

 
ملا كان اإلميان باهللا تعاىل هو املقصود األعظم واملطلوب األفخم، فقد اشتد كالم املتكلمني من مجيع 

ال فإن هذا يترتب عليه من األحكام ما . الفرق اإلسالمية، ومحي الوطيس بينهم يف تعريفه وحتقيق ماهيته
خيفى، ولذلك حرص كل فرقة منهم على أن حيققوا معانيهم يف هذا الباب، ويبينوا كيف أن ما قرروه 

  . موافق للسنة والكتاب
وبنفس القوة واالهتمام درست الفرق اإلسالمية مسألة حتقيق اإلميان وحتصيله يف النفس على وجه 

  . ة الدنيا امللك الديان، ويعتد به يف يوم القيامة ويف احلياهيعترب
ومن هنا برزت مسألة طريق الوصول إىل اإلميان، وما يتفرع عنها أو ما كان من مقدماته كوجوب 
النظر أو وجوب معرفة األدلة على اإلميان، وهل اإلميان واجب بالعقل أو بالنقل، وبناء على ذلك هل هو 

 إىل غري . إال بعد نزول الشريعةواجب قبل الشرع حبيث يعاقب من يقصر فيه، أو أن الوجوب ال يتعلق به 
  .ذلك من املسائل املتعلق ذا الباب 
  :  الفصلوسوف نبني عدة مسائل يف هذا

  . وجوب اإلميان: املسألة األوىل
  . وجوب النظر: املسألة الثانية
  . هل إميان املقلد صحيح أو باطل، وهل املقلد عاصٍ لتقليده أو غري عاصٍ: املسألة الثالثة



 ٩ 

אא 
א 

 
ال شك أن من قال إنه ال جيب شيء إال بالشرع، وقال بعموم هذا القول، فإنه قائل بأن اإلميان يف 
أصله ال جيب إال بإجياب الشريعة، وإذا قال هؤالء إن طريق اإلميان ال بد أن يكون بالنظر فإم قائلون 

 البعض هنا وقوع الدور، ولكنه عند التحقيق أيضا، بأن النظر واجب بالشريعة أيضا، وقد يتصور
  .  وهذا هو مذهب األشاعرةع، وسوف نبني ذلك يف أواخر حبثنا،والتمحيص غري واق

 مبعىن تقبيح، فعندهم ال حتسني وال تقبيحوهذه املسألة تنبين عند األشاعرة على مسألة التحسني وال
عارف بالعقل وحده، فهو ليس بكاف يف إثبات ترتب الثواب والعقاب إال بالشرع، وإن أمكن إدراك امل

  . األحكام، ففرقوا بني املعارف واألحكام
إن اهللا تعاىل قد نصب من األدلة على وجوده ما يستغين به العاقل عن إنزال الشريعة، فإم : ومن قال

ترة إن مل يؤمنوا باهللا إن أهل الف: يوجبون اإلميان باهللا تعاىل على الناس وإن مل تأت الشرائع إليهم، بل قالوا
  . وهؤالء هم السادة املاتريدية. تعاىل فإم كفار، وعللوا هذا احلكم بنفس السبب املاضي

وال خيالف هذان املذهبان يف أن اهللا تعاىل هو احلاكم، ولكن املاتريدية قائلون بكفاية العقل يف التعرف 
  .  كفايتهعلى حكم الشرع يف هذه املسألة، واألشاعرة قائلون بعدم

وال بد هنا من التفريق بني إدراك العقل للمعارف، وإدراكه لألحكام الشرعية، فاألشاعرة مل ينفوا 
إمكان معرفة العقل لوجود اهللا تعاىل وعدم احتياجه إىل الشرع لذلك، كما قال بذلك املاتريدية، ولكن 

األشاعرة قالوا بأن حكم الشرع بوجوب اإلميان، ال ميكن دبالعقل، ومعرفة وجود اهللا تعاىل ال تستلزم هكُر 
وهذا الفرق بينهما كما هو واضح ليس فرقا يف أصل من .  مطلقا  وجوب معرفة احلكم الشرعي بوجوبه

  . أصول الدين، بل هو فرق يف بعض الفروع، ولذلك مل يكفر واحد من احملققني اآلخر منهم
قلي والتقبيح العقلي، ووجود التالزم بني التحسني العقلي وأما املعتزلة فإم قائلون بثبوت التحسني الع

وبني حكم اهللا تعاىل وترتيبه الثواب والعقاب، فاحلكم اإلهلي تابع ملا هو ثابت يف نفس األمر، وهذا هو 
وعلى . املقصود عندهم مبوافقة احلكمة، ويرد عليهم أهل السنة قاطبة بأنه هذا مفضٍ إىل اجلرب على اهللا تعاىل

 يعنون بذلك أنه يكفي ، واجب عقال وشرعاإن معرفة اهللا تعاىل واإلميان به: ل حال، فإن املعتزلة قالواك
العقل إلدراك الوجوب وإن مل يرتل الشرع، والفرق بينهم وبني املاتريدية كما قلنا أن احلاكم عند املاتريدية 

  . هو اهللا تعاىل، واحلاكم عند املعتزلة هو العقل
  . عتزلة يف هذا الباباملكثرياً من مذهب بن تيمية ااقترب وقد 

  . فهذه هي املذاهب املشتهرة الكبرية
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وحترير املسألة أن معرفة اهللا تعاىل كسبية واجبة، وال نزاع فيه، وهل جتب بالدليل :"١)(قال أبو عذبة
  السمعي أو العقلي؟ ففيه خالف

ا وجوا بالدليل السمعي، فألنه ورد الوعيد إمنا جتب بالدليل السمعي ال العقلي، أم: قال األشعري
وأما عدم الوجوب العقلي، فألن اإلجياب العقلي مبين على قاعدة . بالنار على الكفر والشرك والذم عليهما

  .احلسن والقبح العقليني
  -مث قال-

 وإال كان وعند املاتريدية أن معرفة اهللا تعاىل واجبة بالعقل مبعىن أن العقل آلة للوجوب ال موجب،
  . العقل موجب لإلميان: مذهب املعتزلة يف قوهلم

  والفرق بني املاتريدية وبني املعتزلة ،أهلكهم اهللا تعاىل، 
   املعرفة، العقل بذاته مستقل بوجوب:  يقولونأن املعتزلة

ين ال العقل آلة لوجوب املعرفة، واملوجب هو اهللا يف احلقيقة لكن بواسطة العقل، يع: وعند املاتريدية
  اهـ."يوجب اهللا تعاىل شيئا من الفرائض والواجبات بدون العقل، بل بشرط أن يكون العقل موجودا

أما عند أهل السنة فاحلسن ما حسنه الشرع والقبيح :"٢)(وزاد الفرق وضوحا ما قاله اإلمام البيجوري
العقل مبعىن أنه لو مل يرد به وجوب املعرفة بما قبحه الشرع، ومذهب املاتريدية كما نقله املصنف عنهم أن 

  اهـ.:"، ال بناء على التحسني والتقبيح العقلي كما قالت املعتزلةالشرع ألدركه العقل استقالال لوضوحه
. وال ريب يف أن مسألة املقلد تنبين وتتفرع على هذه املسألة 

 
ت بعـد سـنة   (، للعالمة احلسن بن عبد احملسن املشهور بـأيب عذْبـة   "شاعرة واملاتريديةالروضة البهية يف ما بني األ  "  )١(

 ).م١٧٥٨=هـ١١٧٢
 . ، طبعة دار السالم٧١، ص"حتفة املريد على جوهرة التوحيد"  )٢(



 ١١

                                                

אא 
א 

  . ١)(عتقد أركان الدين تقليدا، يصح إميانهمجهور مشايخ احلنفية ذهبوا إىل أن من ا
وعدد . ٢)(ونسب الشيخ زاده إىل مجهور مشايخ األشاعرة  القول بعدم االكتفاء بالتقليد يف اإلميان

  . منهم اإلمام األشعري والباقالين وغريهم
ل به ولكن التحقيق كما ورد يف رسالة اإلمام القشريي أن األشعري تراجع عن هذا القول، وكذلك قا

  . اإلمام السنوسي يف شرح أم الرباهني، وتراجع عنه كما نقله العالمة الدسوقي يف حاشيته عليه
وقد وضح اإلمام العيين هذه املذاهب يف أثناء شرحه على صحيح البخاري، ومن اجليد أن ننقل عنه ما 

قد أركان الدين من التوحيد  من اعت:قال أهل السنة:"٣)(قاله فهو جامع ألصول املسألة، قال اإلمام العيين
  . والنبوة والصالة والزكاة والصوم واحلج تقليدا

  .فإن اعتقد مع ذلك جواز ورود شبهة عليها وقال ال آمن ورود شبهة يفسدها فهو كافر
 فمنهم من قال أنه مؤمن وإن : فقد اختلفوا فيه؛ بل جزم على ذلك االعتقاد،وإن مل يعتقد جواز ذلك

 وهو يف مشيئة ،لنظر واالستدالل املؤديني إىل معرفة قواعد الدين كسائر فساق املسلمنيكان عاصيا بترك ا
 وهو مذهب أيب ،اهللا تعاىل إن شاء عفا عنه وأدخله اجلنة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه وعاقبة أمره اجلنة ال حمالة
 بن سعيد القطان حنيفة ومالك والشافعي وأمحد بن حنبل واألوزاعي والثوري وأهل الظاهر وعبد اهللا

  . واحلارث بن أسد وعبد العزيز بن حيىي املكي وأكثر املتكلمني
  . أنه ليس مبؤمن وال كافر:وقال عامة املعتزلة

  اهـ."وقال أبو هاشم أنه كافر
  .والتحقيق الثابت يف مسألة املقلد عند األشاعرة أن إميان املقلد صحيح بشرط اجلزم وعدم التردد

  ٤)(ين يف اجلوهرةقال العالمة اللقا

ــد   ــد يف التوحيـ ــن قلـ ــل مـ   إذ كـ

   

  إميانــــه مل خيــــل مــــن ترديــــد

   
  ففيــه بعــض القــوم حيكــي اخللفــا     

ــشفا      ــه الكـ ــق فيـ ــضهم حقـ   وبعـ

    
  فقـــال إن جيـــزم بقـــول الغـــري    

ــضري     ــزل يف الــ ــى وإال مل يــ   كفــ

    

 
لعالمة عبد الـرحيم    ، تأليف ا  "نظم الفرائد ومجع الفوائديف املسائل اليت وقع فيها اخلالف بني املاتريدية واألشاعرة           "انظر    )١(

 . ، طبعة اجلفان واجلايب ودار ابن حزم٢٣١ص). م١٥٣٧=هـ٩٤٤ت(بن علي الشهري بشيخ زاده 
 . ٢٣١املرجع السابق، ص  )٢(
 ).١/١٠٦(عمدة القاري   )٣(

 . ، طبعة دار الكتب العلمية٧٢-٦٧انظر شرح اجلوهرة لعبد السالم اللقاين، ص  )٤(
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لدين السبكي كما نقله والذي حقق فيه الكشف الوارد يف كالم الناظم املراد به هو اإلمام العالمة تقي ا
عنه ولده العالمة تاج الدين السبكي، فإن جزم املقلد بالقول حبيث لو أوردت على الشكوك مل يتشكك، 
فإميانه صحيح، وإال فإن كان حبيث يقبل الشك الذي ميكن أن يرد عليه، فغري مقبول وجيب عليه النظر 

رتفع اخلالف بينهم فيما بني من كفر املقلد وبني من تمع أقوال أهل السنة ويجتوذا القول . ومعرفة الدليل
  .مل يكفره

وقد اتفقت الطرق الثالثة يعين املوجبة للنظر واحملرمة واوزة على صحة إميان :"١)(وقال العالمة احمللي
  اهـ."املقلد، وإن كان آمثا بترك النظر على األول

  

 
 . مرجع سابق. ٧٠هرة، صشرح عبد السالم على اجلو  )١(



 ١٣

אא 
א 

جوب النظر يعتمد على أسس قريبة من األسس اليت ينبين عليها اخلالف يف وجوب إن االختالف يف و
  . فال بد من مالحظة اخلالف يف احلسن والتقبيح العقليني مثال. اإلميان أو عدم وجوبه

  : واختلف اإلسالميون يف هذه املسألة على مذاهب
  אאא: أوال

  : وهؤالء اختلفوا يف مدرك الوجوب، وبيان أقواهلم على النحو اآليت
  الوجوب عندهم شرعي: األشاعرة

أي ألجل وجوده )النظر يف معرفة اهللا تعاىل:"(١)( ومنهم اإلمام السعد التفتازاينقال علماء األشاعرة
أي النظر أمرا مقدوراً ) ونهولك(واتفاق األمة على وجوبه، ) واإلمجاع(أي بالكتاب والسنة ) واجبة بالنص(
  اهـ."أي بالنص واإلمجاع)مقدمة للمعرفة الواجبة عندنا بذلك(

  الوجوب عندهم عقلي:  واإلمامية ومن تبعهم كالزيديةاملعتزلة
عند املعتزلة النظر يف معرفة اهللا تعاىل واجب لكونه مقدمة للمعرفة الواجبة، لكوا دافعة لضرر مظنون 

  . ٢)(هو خوف العقاب
املبحث الثاين يف أن النظر واجب :"٣)(وممن قال بقول املعتزلة الشيعة اإلمامية، قال ابن املطهر احللي

  اهـ."بالعقل، احلق أن مدرك وجوب النظر عقلي ال مسعي، وإن كان السمع قد دلَّ عليه أيضا
Wאא 

                                                

  سنة دون النظر العقليمن ذهب منهم إىل أن الواجب اتباع الكتاب وال:أوال
 أن هناك من ذهب إىل أن النظر حرام، وأن الواجب البدء بالنظر يف الكتاب ٤)(ذكر اإلمام السنوسي

  . والسنة واتباعهما، وهذا الرأي يعزى عادة إىل احلشوية
ورد اإلمام السنوسي عليهم بأن حجت الكتاب والسنة ال تعرف إال بالنظر العقلي وأيضا فقد وقعت 

وابتدع، وال حيسن تأويلها إال الراسخ يف علوم : ها ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر، وعند اجلماعة في
  .النظر املرتاض يف علمي اللسان والبالغة

 
" التهذيب"، للشيخ عبد القادر السنندجي الكردستاين، و      )١/٢٦" (تقريب املرام يف شرح ذيب املنطق والكالم      "انظر    )١(

 .طبعة دار البصائر، وهي مصورة عن الطبعة القدمية. ما بني األقواس لإلمام التفتازاين
 ).١/٣٠.(مرجع سابق" تقريب املرام"انظر   )٢(
 . مع تعليقات للمرعشي النجفي) ١/١٥٠(للحلي، " ج احلق"  )٣(
 . طبعة دار الكتب العلمية. ٦٠-٥٩شرح السنوسية الكربى، ص  )٤(
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Wאאאאא 
لة واخللوة وتناول احلالل  عن ذلك بأن الرياضة عبارة عن مالزمة العز١)(أجاب اإلمام السنوسي

واجلوع والتقليل من الدنيا على سبيل الزهد فيها، ومداومة الذكر والتعبد، وكيف ميكن التعبد ملن ال يعرف 
  . معبوده، والذكر ملن ال يعرف مذكوره

ومل ينكر أن االستعانة بذلك بعد معرفة اهللا تعاىل وأحكام ما يتقرب به إليه سبب يف رسوخ املعرفة 
  . عرض إىل املواهبوالت

وكثريا ما . وذكر أن الربامهة والنصارى قد ارتاضوا على قاعدة فاسدة فلم يزدهم ذلك إال ضالال
حيصل ملن يزاول ذلك ختيالت شيطانية وتومهات نفسانية وهم حيسبوا كرامات وهي يف احلقيقة استدراج 

  . وزيادة هلم يف الضاللة
  .اشفة اليت يزعمها بعض الناسوال خيفى أن هذا قريب من طريق املك

وهؤالء يشتركون مع احلشوية يف نبذ النظر وحترميه واحلط من شأنه، واالستنكار على أصحابه 
  .وكثريا ما نرى ذلك عند ابن عريب وأتباعه. تقالل مبعارفهمسواال

אWא 
اصلة بالضرورة يف نفس اإلنسان، وقد يكون ذهب البعض إىل االبتعاد عن النظر وادعاء أن املعارف ح

  . هؤالء من أصحاب املعارف الضرورية كما نقل عن ضرار من أصحاب املقاالت القدمية
 أنه على اآلية دلت : القاضي  قال:"٢)(ونقل ابن عادل عن اإلمام الباقالين ما يفيد يف هذا املقام، فقال

 لقَومٍ آليات« : قوله صح ملا ، والعادة اإللف على اجلري ، اءاآلب واتباع ، بالتقليد يدرك احلق كان لو
 آيات؛ بأنها األمور هذه وصف صح ملا ، باإلهلام وحاصلةً ، ضروريةً املعارف كانت لو : وأيضاً ،»يعقلُونَ
  اهـ ."اآليات إىل معرفته يف حيتاج ال بالضرورة املعلوم ألنَّ

 بأن  قوله:"٣)(باملعارف الضرورية فقال اإلسفراييين إىل مثامة ابن أشرس القول ونسب أبو املظفر
 عليه ليس ضرورة وتعاىل سبحانه اهللا يعرف مل من ان يقول وكان اجلاحظية تقوله كما ضرورية املعارف

 ترابا آلخرةا يف جيعلهم اهللا وان نار وال جنة يف للتكليف ال واالعتبار للسخرة خلقه اهللا وان ي وال أمر
  اهـ."الطفولية حال يف مات فيمن يقول كان وكذلك

 املعارف ان قوله  وأما:"٤)(ومن املعلوم نسبة ذلك القول إىل اجلاحظ املعتزيل، قال أبو املظفر اإلسفراييين
 املسلمني قول خالف وهذا منه املوجودة أفعاله على عقاب وال ثواب يكون ال أن يوجب فانه ضرورية

 
  . مرجع سابق، .٦٠، ص"شرح السنوسية الكربى"  )١(
 ).٢/٢٤٧(تفسري ابن عادل احلنبلي   )٢(
 .٥٥التبصري يف الدين، ص  )٣(
 . ٥٨التبصري يف الدين،   )٤(



 ١٥

 البدعة هذه يطالعه من نفوس يف يقرر أن أراد الشنعاء البدعة هذه لتمهيد احليوان طبائع كتاب صنف وإمنا
 قصد إمنا أنه يعلم وال العلم من نوع لنشر مجعه إمنا أنه ويظن فيها املبتذلة ألفاظه حبسن فيغتر عينه يف ويزينها

  اهـ."دينه عن به انسلخ مقتضاه واعتقد به واستأنس ألفه إذا حىت لبدعته التمهيد به
  .الفرق بني أقوال الفرق وإشارة إمجالية إىل مستند كل فرقة منهموذا يكون قد اتضح 
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  أول الواجبات
  . من املفيد أن نذكر هنا كملحق باملسألة السابقة األقوال اليت اختلف عليها الناس يف أول الواجبات

 فقال املسلم على الواجبات أول يف الناس مذاهبجوهرة التوحيد العالمة البيجوري  شارح أوضح وقد
  :الواجبات أول يف األقوال وأهم: "١)(ما حاصله
  .٢)(املعرفة: الفن هذا إمام األشعري قاله ما: أوالً
  .للمعرفة املوصل النظر أنه: اإلسفرائيين إسحاق أبو األستاذ قاله ما: ثانياً
  .منه األوىل املقدمة يأ نظر،ال أول أنه: الباقالين القاضي قاله ما: ثالثاً
  .الشواغل عن القلب تفريغ أي النظر، إىل القصد أنه: احلرمني إمام قاله ما: رابعاً
  .التقليد أنه من: بعضهم قاله ما: خامساً
  "!!. بالشهادتني النطق أنه: سادساً

  . وسابعها ما قاله أبو هاشم من أنه الشك
  . أنه اإلميان: وثامنها
  .أنه اإلسالم: وتاسعها

  . وهذان القوالن متقاربان مردودان باحتياج كل من اإلميان واإلسالم للمعرفة: قال البيجوري
  . اعتقاد وجوب النظر: وعاشرها

  . أنه وظيفة الوقت كصالة ضاق وقتها فتقدم: وحادي عشرها
  ". أنه املعرفة أو التقليد، أي أحدمها ال بعينه فيكون خمريا فيهما: وثاين عشرها
املعرفة، وأول واجب وسيلة قريبة النظر، ووسيلة : واألصح أن أو واجب مقصدا: "٣)(ريقال البيجو

  اهـ"القصد إىل النظر، وذا جيمع بني األقوال الثالثة: بعيدة

 
 ]بتصرف قليل[. مرجع سابق. ٨٢شرح البيجوري على اجلوهرة، ص  )١(
 أَولَ أَنَّ من الْمصنف ذَكَره وما):٣٤/٤٧٦"(شرح النيل وشفاء العليل"ووافقه يف ذلك اإلباضية فقد قال اطفيش يف   )٢(

اتاجِبرِفَةُ الْوعم اللَّه وا هنبذْهم ، بذْهمو وهمجةرِي ةرِيعاهـ."الْأَش 
 . ٨٣ص. شرح البيجوري على اجلوهرة  )٣(
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א 

  . نورد هذا النص العظيم األمهية يف حتليلها والرد عليها حاصل هذه الشبهة قبل أننبني 
 والشيعة من وافقهم من القائلني بالتحسني والتقبيح العقليني، والقائلني بأن النظر يف معرفة قال املعتزلة

  :فهؤالء قالوا لألشاعرة. اإلله إمنا جيب بالعقل ال بالشرع
 إذا أوجبتم النظر بالشرع وهو ما يعرف عن طريق الرسول، فإن جاء الرسول وقال للناس جيب 

ومن أين جيب علينا أن نطيعك : وا أنه حق، فإن للناس أن جييبوا فيقولواعليكم أن تنظروا يف قويل لتعرف
ال جيب علينا أن ننظر : ألين أنا الرسول احلق، فأنا أخربكم بالوجوب، فلهم أن يقولوا: فننظر، فيقول هلم

 ال نريد إال إذا اعتقدنا أنك رسول حقا، وحنن ال نعلم أنك رسول حقا، وال ننظر إال إذا أردنا النظر، وحنن
وحنن ال نعلم أنك رسول إال إذا أوجب .: وأيضا هلم أن يقولوا. النظر، فال ميكن معرفة أنك الرسول احلق

  . علينا العقل النظر، وال ننظر إال إذا أردنا النظر، وأنتم ال تقولون بالوجوب العقلي فال جيب علينا النظر إذن
 منهم اإلمام الغزايل يف االقتصاد يف االعتقاد، ومنهم وقد تكلم العديد من العلماء يف حل هذه املسألة،

اإلمام التفتازاين يف ذيب الكالم، ومنهم ابن احلاجب يف خمتصره األصويل، وغريهم العديد من العلماء 
األفاضل، ولكنا أحببنا أن نقتصر على نقل نص فريد للعالمة ابن روزان نظرا لشموله وندرة الكتاب، 

  .ا املقاموكفايته يف هذ
اعلم أن النظر يف معرفة اهللا تعاىل واجب باإلمجاع، واالختالف يف طريق :"١)(قال العالمة ابن روزان

انظروا، وألن معرفة اهللا واجبة إمجاعا، وهي ال تتم : ثبوته، فعند األشاعرة طريق ثبوته السمع، لقوله تعاىل
جب، ومدرك هذا الوجوب هو السمع كما سنحقق إال بالنظر، وما ال يتم الواجب املطلق إال به فهو وا

بوجوب النظر، لكن جيعلون مدركه العقل : بعد هذا، وأما املعتزلة ومن تبعهم من اإلمامية فهم أيضا يقولون
ال السمع، ويعترضون على األشاعرة بأنه لو مل جيب النظر إال بالشرع لزم إفحام األنبياء وعجزهم عن 

األول النقض، وهو أن ما ذكرمت : اظرة،كما ذكره من الدليل، واجلواب من وجهنيإثبات نبوم يف مقام املن
من إفحام األنبياء مشترك بني الوجوب الشرعي الذي هو مذهبنا، والوجوب العقلي الذي هو مذهبكم، 

بل بالنظر فما هو جوابكم هو جوابنا، وإمنا كان مشتركا إذ لو وجب النظر بالعقل فوجوبه ليس ضروريا، 
يه واالستدالل عليه مبقدمات مفتقرة إىل أنظار دقيقة من أن املعرفة واجبة وأا ال تتم إال بالنظر، وأن ما ال ف

ال أنظر أصال ما مل جيب وال جيب ما مل أنظر، : يتم الواجب إال به فهو واجب، فيقول املكلف حينئذ
أنه ميكن أن يكون وجوب النظر فيتوقف كل واحد من وجود النظر مطلقا ووجوبه على اآلخر ال يقال 
تكلف، ويفيده العلم بذلك، يعين فطري القياس، فيضع النيب للمكلف مقدمات ينساق ذهنه إليها بال 

 
الذي رد فيه على أهل السنة األشاعرة، وابن روزان هذا هو " ج احلق"وذلك يف رده على ابن املطهر احللي يف كتاب           )١(

)  إىل خنج من أعمـال أردسـتان       نسبة إىل خنج من أكوار فارس ال      (املوىل فضل اهللا بن روزان بن فضل اهللا اخلُنجي        
كتب كتابه هـذا يف     الشريازي األصفهاين القاساين، من أعاظم الشافعية، كان حكيما عارفا صوفيا حمدثا شاعرا أديباً،              

  ".إبطال ج الباطل"هـ يف مدينة قاسان مبا وراء النهر ومساه ٩٠٩الرد على ج احلق وفرغ منه يف سنة 
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كونه : بوجوب النظر ضرورة، فيكون احلكم بوجوب النظر ضروريا حمتاجا إىل تنبيه على طرفيه، ألنا نقول
قدير صحته ألن يكون وعلى تات الدقيقة األنظار باطل فطري القياس مع توقفه على ما ذكرمتوه من املقدم
إىل كالمه الذي أراد به تنبيهه وال يأمث بترك النظر هناك دليل آخر فللمكلف أن ال يستمع إليه و

  .واالستماع، إذ مل يثبت بعد وجوب الشيء أصال، فال ميكن الدعوة وإثبات النبوة، وهو املراد باإلفحام
ال أعرف صدقك إال بالنظر، : النيب له أن يقول إذا قال املكلف: هو أن يقالو: واجلواب الثاين احلل

والنظر ال أفعله إال إذا وجب علي وعرفت وجوبه، إن الوجوب عليك حمقق بالشرع يف نفس األمر، ولكن 
إذ العلم . ال يتوقف: الوجوب موقوف على علمي به، قلنا: ال يلزم أن تعرف ذلك الوجوب، فإن قال

 موقوف على الوجوب، فلو توقف الوجوب على العلم بالوجوب، لزم الدور، فليس الوجوب بالوجوب
  .يف نفس األمر موقوفا على العلم بالوجوب

  . ما مل أعرف الوجوب مل أنظر: فإن قال
ماذا تريد من الوجوب الذي ما مل تعرفه مل تنظر؟ فإن قال أريد بالوجوب ما يكون ترك الواجب : قلنا

ووجوبه ال أعرف إال :فقد أثبت الشرع حيث قلت بالثواب وإال فبطل قولك: له ثواباً، قلنابه إمثا وفع
  . بقولك ، فاندفع اإلفحام

ما يكون ترك الواجب قبيحا ال يستحسنه العقالء، ويترتب عليه املفسدة، : وإن قال أردت بالوجوب
  . فريجع إىل استحسان العقل

ت العقالء وتأملت فيه بعقلك، فإن كل عالق يعرف أن ترك فأنت تعرف هذا الوجوب إذا راجع: قلنا
النظر يف معرفة خالقه مع بث النعم قبيح وفيه مفسدة، فبطل قوله مل أنظر ما مل أعرف الوجوب، واندفع 

  . اإلفحام
باحلسن والقبح العقليني، وليس هذا مذهب األشاعرة بل : هذا الوجه الثاين هو عني القول: ال يقال
ليس هذا من احلسن والقبح اللذين وقع فيهما املنازعة : ملذهب املعتزلة ومن تابعهم، ألنا نقولهذا إذعان 

أصال، ألن احلسن والقبح مبعىن تعلق املدح والثواب والذم والعقاب، هو حمل الرتاع، فهو عند األشاعرة 
رتب املصلحة واملفسدة شرعي وعند املعتزلة عقلي، وأما احلسن والقبح مبعىن مالءمة الغرض ومنافرته وت

عليهما فهما عقليات باالتفاق، وهذا ن ذلك الباب، وسنبني لك حقيقة هذا املبحث يف فصل احلسن 
  . والقبح إن شاء اهللا 

مث اعلم أنا سلكنا يف دفع لزوم اإلفحام عن األنبياء مسلكا مل يسلكه قبلنا أحد من السلف، وأكثر ما 
  .  اإلفحام كما هو ظاهر على من يراجع كالمهم واهللا أعلماطلعنا عليه من كالمهم مل يفد دفع

  . إذا عرفت هذا علمت أن اإلفحام مندفع على تقدير القول بالوجوب الشرعي يف هذا املبحث
  اهـ"فأين االجنرار إىل الكفر واإلحلاد ؟ 
، أن الوجوب ثابت بالشرع، والعقل واسطة ملعرفة هذا الوجوب: وحاصل الرد على هذه الشبهة

واملعجزة حتفز اإلنسان إىل ترجيح إرادة املعرفة والنظر يف الشرع، فمن مل ينظر يف الشرع والقرآن فإنه 
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معاند، لوجود املرجح إلرادة النظر ملعرفة الوجوب الثابت بالشرع،وعدم قيامه بذلك، وال سبب لذلك إال 
  . التعنت واملعاندة
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א 
  

ال ميكن أن تصح إال معرفة جازمة جامعة لشروطها وأركاا، خنلص مما مضى أن معرفة اهللا تعاىل 
بالعقل، وأما إجياب املعرفة حبيث يترتب عليها الثواب والعقاب، فهو على مذهب أهل السنة ال يكون ثابتا 
إال بإرادة اهللا تعاىل، مبعىن أن اهللا تعاىل هو الذي يثيب ويعذب بإرادته، ولو شاء أال يفعل ذلك جلاز ومل 

نع عقال، ولكن الفرق بني املاتريدية واألشاعرة أن املاتريدية قالوا ميكن للعقل أن يتوصل إىل إدراك معرفة ميت
هذا احلكم الشرعي، ولو قبل أن تترتل الشرائع، وقالوا إن الثواب والعقاب يترتبان على إدراك العقل هلذا 

  . قل ال يكفي لترتيب الثواب والعقاباحلكم الشرعي، وأما فقالوا يثبت حكم إال بالشرع، وترجيح الع
وقد فرق األشاعرة بني املعارف واألحكام، فقالوا املعارف تدرك بالعقل، واألحكام تدرك بالشرع، 

  . فمعرفة اهللا تعاىل تدرك بالعقل، وأما حكم املعرفة من وجوب وحنوها فال يدرك إال من الشرع
ب على اهللا تعاىل أن ال يترك احلسن فيفعله، وال يفعل وأما املعتزلة فقالوا إن احلكم ثابت يف نفسه وجي

  .القبيح، وهذا هو املقصود من قوهلم إن األحكام عقلية، وهو أصل الرتاع بينهم وبني أهل السنة بشقيهم
وأما ما ذهب إليه الفرق األخرى، كاحلشوية الذين قالوا إنه ال تكون معرفة اهللا تعاىل إال بالشرع، 

جه له، ألن الشرع متوقف يف ثبوته يف حقنا على نظر العقل الذي هو سبب يف معرفة فقوهلم داحض ال و
وال ميكن للعقل أن يصدق بوجود مدعٍ للرسالة إال إذا صدق بوجود اهللا تعاىل، وهذا . صدق مدعي الرسالة

عندما ألزموا ال يكون بنفس كالم مدعي الرسالة قبل إثبات صدقه، وإال فيلزم الدور، وخييل يل أن املعتزلة 
أهل السنة بالدور، كانوا يستحضرون يف عقوهلم أصحاب هذا القول، ولكن األشاعرة ملا فرقوا بني املعرفة 

  . واحلكم، مل يلزمهم الدور كما وضحناه
وهلذا السبب قال بعض االشاعرة يف مسألة املقلد إنه كافر، ألنه مع تقليده ال يتصور له معرفة باهللا 

ضهم بأن عقده جازم وهذا نتيجة املعرفة والنظر، فصححوا إميانه مع احلكم عليه بالعصيان تعاىل، واكتفى بع
  . والتقصري
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אא 
  .شرح املقاصد يف علم الكالم  )١
  . شرح املواقف للشريف اجلرجاين )٢
  حتفة األحوذي للمباركفوري،  )٣
احملسن املشهور ، للعالمة احلسن بن عبد "الروضة البهية يف ما بني األشاعرة واملاتريدية" )٤

 ).م١٧٥٨=هـ١١٧٢ت بعد سنة (بأيب عذْبة 
  . ،  طبعة دار السالم"حتفة املريد على جوهرة التوحيد" )٥
. ، طبعة دار الرازي، ودار البريويتلإلمام البيضاوي"مصباح األرواح يف أصول الدين" )٦

  . حتقيق سعيد فودة
 اخلالف بني املاتريدية يف املسائل اليت وقع فيها نظم الفرائد ومجع الفوائد"انظر  )٧

، ). م١٥٣٧=هـ٩٤٤ت(، تأليف العالمة عبد الرحيم بن علي الشهري بشيخ زاده "واألشاعرة
  . طبعة اجلفان واجلايب ودار ابن حزم

 . يف شرح صحيح البخاري، لإلمام العيينعمدة القاري  )٨
  . شرح اجلوهرة لعبد السالم اللقاين، طبعة دار الكتب العلمية )٩
  .  على اجلوهرةشرح البيجوري )١٠
للشيخ عبد القادر السنندجي " تقريب املرام يف شرح ذيب املنطق والكالم" )١١

طبعة دار البصائر، وهي مصورة عن . ما بني األقواس لإلمام التفتازاين" التهذيب"الكردستاين، و
 .الطبعة القدمية

 . البن املطهر احللي،  مع تعليقات للمرعشي النجفي" ج احلق" )١٢
 .سية الكربى، لإلمام السنوسي أبو عبداهللا، طبعة دار الكتب العلميةشرح السنو )١٣
 .تفسري ابن عادل احلنبلي )١٤
  . التبصري يف الدين، أليب املظفر اإلسفراييين )١٥
هو املوىل فضل اهللا بن روزان بن فضل اهللا ، البن روزان و"إبطال ج الباطل" )١٦
الشريازي األصفهاين ) ن اعمال أردستاننسبة إىل خنج من أكوار فارس ال إىل خنج م(اخلُنجي
  . القاساين
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